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§ 7.

Val av protokolljusterare och förslag till justeringsdatum
Beslut
Pensionärsrådet beslutade
att jämte ordföranden justerar Elsa Jönsson(PRO) protokollet 2015-05-07, kl. 10.00.

Förslag till beslut
Föreslås att pensionärsrådet
att jämte ordföranden justerar x protokoll 2015-05-x
Paragrafen är justerad
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§ 8.

Öppna jämförelser
Beslut
Pensionärsrådet beslutade
att notera informationen till protokollet och
att bjuda in Helene Reimertz, läkare onkologkliniken för att informera om palliativ
vård till nästa pensionärsråd.
Sammanfattning
Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör informerade om Socialstyrelsens och
Sveriges Kommuner och Landstings "Öppna jämförelser".
Per-Henrik Nilsson betonade att det är viktigt att noga analysera innehållet i de data som
presenteras. I små landsting kan resultatet växla mycket från år till år eftersom små
förändringar kan få stor påverkan. Ett resultat kan också bero på att man registrerat få
eller många. ex har Kronoberg en låg förskrivning av biologiska läkemedel vid
Reumatiod artrit enligt öppna jämförelser. Det beror på dålig registrering, vid kontroll
med apoteket så har Kronoberg förskrivit mycket biologiska läkemedel jämfört med
befolkningsantal. I Kronoberg når vi inte målet ex. när det gäller, Reumatoid artrit,
hjärtsjukdom, psykiatri och palliativ vård .Samtidigt är det bra att leva i Kronoberg om
man vill uppnå hög levnadsålder!
Flera förbättringsområden finns dock och det är framförallt på det sättet som vården
använder öppna jämförelser. Några förbättringsområden som sjukvården förnärvarande
arbeter intensivt med är: minskade vårdrelaterade infektioner, minskad väntetid till
operation vid höftfraktur och minskade komplikationer vid livmodersoperationer.
Flera frågor ställdes:
Hur fungerar städningen i vården?
Svar: Städning sker 7 dagar per vecka. Städpersonal städar numera istället för
vårdpersonal. Signerar när man städat ex. toaletter. Vid minsta misstanke om resistenta
bakterier, klorinstädas.
Tillämpas nationella riktlinjer för diabetes vid alla vårdcentraler?
Svar: Kravet är att alla ska följa nationella riktlinjer. På vårdcentralerna finns också
speciellt utbildade diabetesjuksköterskor.
Varför har Kronoberg så låg dödlighet i hjärtinfarkt?
Svar: Många faktorer spelar in. Bra utbildad ambulanspersonal behandlar direkt
patienten. Bra behandling på hjärtintensiven, moderna läkemedel. Ej så många rökare i
Kronoberg.
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Skickas även äldre patienter med hjärtinfarkt till Karlskrona?
Svar: Ålder har ingen betydelse, det är patientens medicinska tillstånd som avgör, nyligen
skickades en 95 årig kvinna till Karlskrona för behandling.
Hur fungerar strokerehabilitering och samverkan med kommunerna?
Det är strokeprocessen som vi nu arbetar med för att förbättra. Projektledare finns som
varje vecka rapporterar resultat till hälso- och sjukvårdsdirektören.
Hur fungerar palliativ vård?
Svar: Föreslås att bjuda in Helene Reimertz, läkare onkologen till nästa pensionärsråd
för utförlig information.
Powerpointpresentationen skickas till pensionärsorganisationernas ledamöter.

Paragrafen är justerad
Yttrande
Elsa Jönsson(PRO), Gunvor Petersson(SPRF), Robert Olesen(S), Carin Jonasson(SPF),
Ingemo Gustafsson(SKPF).
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§ 9.

Regional kulturplan för Kronobergs län
Beslut
Pensionärsrådet beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Helen Hägglund, kulturansvarig informerade om den Regionala kulturplanen i
Kronobergs län.
Kulturnämnden och tre tjänstemän arbetar med kulturfrågor i regionen. Vår nya
kulturplan gäller från 1 januari 2015. Region Kronoberg är från 2012 med i
kultursamverkansmodellen- en reform för att regionen ska ta ett större ansvar för
kulturmedel. Besluten ska fattas närmare medborgarna. I Kronoberg fördelas 33,4
miljoner statliga kulturmedel. Vi som arbetar med kulturfrågor strävar efter långsiktiga
processer och att göra analyser för kommande insatser. Vi ordnar många möten så att
människor får träffas och för att ta reda på utmaningar inom kulturområdet. Det är
viktigt att det finns tillgång till kultur i hela länet och att den är tillgänglig för personer
med olika funktionsnedsättningar. Flera projekt finns inom kultur och hälsa, bland annat
ett projekt "Kultur på hjul" som handlar om modeller för möte med äldrevård. Tolv
äldreboenden i Tingsryd och Älmhult har deltagit. (Bifogas enligt önskemål lista på dessa
boenden i separat dokument).I projektet Alzheimerfonden-möten med minnen deltar 88
museer i landet. I Kronoberg Ljungbergmuseet, Sagomuseet och Kulturparken Småland.
Vid sammanträdet delades den Regionala kulturplanen och projektredovisning av
erfarenheter av kultur i äldrevården ut till ledamöterna.
Powerpointpresentationen skickas till pensionärsorganisationernas ledamöter.

Paragrafen är justerad
Yttrande
Elsa Jönsson(PRO), Gunvor Petersson(SPRF), Åke Wenrup(SPF), Barbro Karlsson
(SKPF), Pierre Danielsson(PRO).
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§ 10. Övriga frågor
Beslut
Pensionärsrådet beslutade
att nästa pensionärsråds program är rundvandring i Region Kronobergs nya lokaler på
Nygatan, information om palliativ vård och vårdrelaterade infektioner.
Sammanfattning
Elsa Jönsson(PRO) framför att PRO vill att Region Kronobergs bidrag till
pensionärsorgansiationerna höjs med två kronor per medlem och år eftersom
pensionärsorgansisationerna arbetar mycket med hälsofrämjande åtgärder och att
bidraget är högre i närliggande län.
Anna Fransson, ordförande tar med frågan till beslutande organ.

Till kommande pensionärsråd önskas mer information om






vårdrelaterade infektioner
färdtjänst och sjukresor
ambulansverksamhet
rundvandring i Region Kronobergs nya lokaler på Nygatan
palliativ vård

Paragrafen är justerad
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